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  91، پاييز 3ي فارسي و اسپرانتو ـ دوره دوم، شماره  نامه فرهنگي دو زبانه فصل

 اسپرانتو و سازمان ملل متحد

 Rio+20اسپرانتو و كنفرانس 

 اسپرانتو و اجالس زنان اقليت

 اسپرانتو و روز حقوق بشر

 اسپرانتو و سيستم عامل اندرويد

 ...اسپرانتو و 
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شان د  ایپم زا

  
  ::بخش فارسي و اسپرانتوبخش فارسي و اسپرانتو  فهرست مطالب 

  سيمين عمراني: مانل وين يالس، يوآخيم ماركوال ـ برگردان: روز 79دور دنيا در 
اسپرانتو در سيستم عامل اندرويد، سازمان جهاني اسپرانتو و سازمان ملل متحد: اخبار 
  همياري در كنفرانسRIO+20  ـ برگردان سعيد برهاني برزيل                                                
المللي آموزگاران اسپرانتيست گردهمايي تخصصي انجمن بين 

رازمهر پرتو: هوگو رولينگر ـ برگردان: هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره 

 ...و 

  Metroo sociologie en aliaj landoj: K. Sayadpour 

 Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo: A. R. Mamduhi  

 Esperanto iĝos integra parto de Android-telefonoj 

Kaj ... 

 

  

 

 
 سخني با خوانندگان

كـردم   ى قبل چاپ ايـن شماره از مجله را كنترل ميــوقت
انگارى هـمـيـن    .  متوجه شدم كه مجله ده ساله شده است

زودى    ديروز بود كه آقاى ترابى به من زنگ زد و گفت به
. اى جديد خواهيم داشت و اگر مطلبى دارى بفرست نشريه

يـادمـانـدنـى زيـادى           در اين ده سال روزهاى خوب و به
در روزهايى كه به عنوان اعضاء هيات تحريريه بـا  .  داشتيم

ديم و مطالب مجله را   ــش شور و اشتياق دور هم جمع مي
و روزهـاى بد، روزهايى كه مجله چـاپ  .  كرديم تنظيم مي

گرچه مـجلـه     .  و مجله به ده سالگى خود رسيـد.  شد نمي
جايگاه مـورد انتظار اوليه خـود را نيافت ولى زنده است و   

  .ها پايدار بماند بياييد كمك كنيم تا سال. پابرجــا
 دكتر كيهان صيادپور
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خواهنـد بـه مـا        در ابتدا همه مي   

كمك كنند و توي صف، ما دوتا واقعا 
همه ويزا را براي كار  .  اعجوبه هستيم
خواهند، و ما شهروندان     در امريكا مي
خواهيم دور دنيا گردش     اسپانيايي مي

هـاي مقرراتـي و       از ما پرسش  .  كنيم
از .  كنند اما با جذابيت    اي مي نامه آيين
خـورده    كه حـرف زدن مـا يـك          اين

هـاي دم در      رومانيايي اسـت پليـس    
اجازه مالقات بـا    .  شوند  خوشحال مي 

كه  كنيم، جداي از اين سفير را پيدا مي
كه به    خيلي آدم مهرباني است، از اين

زبان اسپانيايي در بلنـدگو صـدايمان        
سـفير  .  شـويم   زده مي كنند شگفت مي

مدتي نيز در مادريد بوده اسـت و بـا        
هاي تجارتي سفر كرده اسـت        كشتي

وخيلي از اين جريان خوشـش آمـده        
ساله است  55او يك آمريكايي .  است

با قدي بلند و اندامي الغـر، موهـاي     
سفيد و عينـك فـريم خمـيري، آدم          

كـه    او بدون آن .  رسد نظر مي خوبي به
هيچ مشكلي با ويزاي    سوالي بكند بي
 !معجزه شد. كند ما موافقت مي

براي ورود بـه امريكـا حـتي در           
حالت تزانزيت بايد ثابت كني كه بـه     
اندازه كافي پـول داري و در كـشور          

اي هـستي و      مـسئله   خودت آدم بـي   
ــن   ــه اي ــشورت        خالص ــه ك ــه ب ك

 . گردي برمي
حـــاال مـــا بايـــد منتظـــر           

يـك سـاعت    .  هايمان باشـيم  گذرنامه
به كافي شاپي كـه     .  ديگر آماده است

خانــه اســت ســري     نزديــك ســفارت 
همه چيزش چوبي است و با  .  زنيم مي

دار كه با نخ به    هاي سوراخ دكور كيف

انـد    هـا آويـزان كـرده       ديوار و ستون  
ميزهــا گــرد و   .  تــزيين شــده اســت   

كـال  .  الزاويه هستند   ها هم قائم بعضي
. رسـد   نظـر مـي     چيز روستايي به   همه

اي از دميـس روسـوس         مرتبا ترانـه  
جـا    ايـن .  شود  شنوي كه تكرار مي  مي

تـر از اهالـي       بيش  احتماال او را خيلي  
كـه    Deltebre“  دل تـبره  ”روستاي 

. جوار روستاي ماست دوست دارند   هم
خواهند سـر     آخه اهالي اين روستا مي 
ساعت يك  !  به تن اين خواننده نباشد

هايمان را با ويـزاي   بعدازظهر گذرنامه
هـا   داشتني و محبوب داخل آن دوست

وقـت   هيچ.  بوسيم آن را مي. گيريم مي
كرديم، كـه بتـوانيم تنهـا         تصور نمي 

ظرف يك صبح  موفق بـه دريافـت        
كمي توي بخارست چـرخ     .  آن شويم

دانيــد آن را پاريــس      زنيــم، مــي   مــي
 .نامند روماني مي

 
 بخارست

هـا آشـنا      جـايي   با يكي از ايـن     

 :شديم و او شرح  مفصلي داد كه
در طي سفري كه داشتم، وقتي به   ”

اسپانيا رسـيدم، همـه چـيزي كـه        
دانـستند    ها درباره روماني مـي  آدم

اين بود كه پايتخت آن بوداپـست    
ــال         ــم فوتب ــت و تي  Steauaاس

بوداپست تيم بارسلون را در فينال    
 . “هاي اروپا در سويل برد جام ملت

هـا پايتخـت مجارسـتان را بـا           آن
روماني اشتباه گرفته بودند، و ايـن     

كند كه بخارست هميـشه    ثابت مي
براي ايبرها كامال ناشـناخته باقـي      
مانده، زياد منطقي نيست چون اين  
شهر اروپاي شرقي به فرهنـگ مـا    

شـهري  .  ترين شباهت را دارد  بيش
با ميراث التيني؛ رومانيـايي گويـي     
زباني بـا تركيـبي از كاتالونيـايي،         

فهميدن .  ايتاليايي و فرانسوي است  
قدر كافي بـراي مـا آسـان           آن به 
گرا و خـوش     ساكنانش برون.  است

اند و خيلـي هـم دوسـت       معاشرت

 قسمت پنجم: ادامه ماجرا
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دارند كه موردپسند خارجيان واقع   
 . شوند

ــس        ــاني پاري ــه زم ــهري ك ش
خاطــر   كوچولــو ناميــده شــده، بــه    

 زندگي روشنفكرانه در آغـاز قـرن   
چـيز پيـدا      امروز در آن همـه       20
شـود، شـهري اسـت كـه آدم           مي
هايش گـم    تواند در طول خيابان مي

هــاي   كـه آالينـده     شـود در حـالي    
توريستي خيلي كم اسـت و هنـوز        

هـا حفـظ شـده        بخشي از اصـالت   
زمان با اين قـضيه شـهر       هم.  است

دهد   ارزاني هم هست كه اجازه مي  
از چيزهاي لوكس آدم لذت بـبرد    

 . كه نگران جيبش باشد بدون آن
بخارست در چهـارراه برخـورد      

هاي بـزرگ واقـع       مذاهب و تمدن
شده است و اين قضيه باعث شـد       

ي دول   كه مورد توجه و هدف همه
ولـي بـه انـدازه      .  مطرح واقع شود  

ها و    كافي تمامي اين سعي و تالش  
هــا را تحمــل كــرده و از         نگــرش

اش   آخرين.  تخريب جلوگيري نمود
همان نيكال چائوشـسكو بـود كـه         

هـاي    چيز را بـا هـذيان      تقريبا همه
اش از اين شهر     خودبزرگ پندارانه

 . گرفت
كـه   در ايستگاه اتوبوس قبل از آن 

به مقصد استانبول سوار شويم، به مـا   
از .  كنند  آب پرتقال و چاي تعارف مي  

ــور        ــس عب ــاختمان مجل ــوي س جل
ترين است،    كنيم كه در دنيا بزرگ  مي

تـرين بنـاي رهبـر        و آخرين و عظيم 
پـسري از اورادآ ـ     .  بزرگ چائوشسكو 

شهري در شمال روماني ــ توضـيح         

هزار نفـر ديگـر       13دهد كه او و    مي
. انـد   جا كار كـرده     براي احداث بنا آن 

 . ها بود گويي فصل آشفته
از ميان مزارع ذرت و آفتـابگردان    
شويم و    وارد بلغارستان مي.  گذريم مي

بايد عوارض مرزي پرداخت كنيم كه    
ايـن  .  رسـد   مسلما تا رود دانوب نمـي   

رود سرحد قانوني اما طبيعي بيـن دو    
جا ديگر به رنـگ      كشور است كه اين

 . آبي نخواهد بود
ها هـستيم،     ما در سرزمين بالكان  

. سرزمين ماسـت و خطـه پادشـاهي        
ها  جا اولين ماست گويند، كه از اين مي

به بارسلون صادر شده است كه بعـدا    
و در  .  را به آن دادنـد    “  دانون”مارك  

جا براي اولين بار پادشاه خود را از  اين
حق و امتيازات ويژه سلطنت خالص    

 . كرد و لباس كار پوشيد
هـا و     ما در ميان گيتارها، ويلـون     

رونـد تهـران      نوازندگاني كه دارند مي
. ايـم   كنسرت اجرا كنند محصور شـده 

ــت          آن ــته در آالكان ــال گذش ــا س ه
Alakant گشتند و   به شكل سيار مي

هايـشان    دادنـد و بعـضي     كنسرت مي
شــرت بــا آرم آژانــس      بلوزهـاي تــي  

توريــستي دريــايي آلفــاس دل پــي      
Alfas del Pi     ــد ــن دارن ــر ت ــا .  ب م

هـا    منتظريم، بـاالخره يكـي از ايـن        
ــط            ــبرد و برب ــار ب ــر گيت ــتي ب دس

نوازش را نشان دهد و بر قاقك  خوش
اي دلنـشين سـر     آن پنجه زند و نغمه

ولـي،  .  دهد و ما هم جـشن بگـيريم       
. يك تكاني هم به خود نداد    ولي هيچ
كـه از ايـن احـوال بـيرون            در حالي 

آييم، به دنبـال بهـترين وضـعيت       مي
براي جفت شـدن بـا چهـارمين روز          

گرديم و در خواب غـرق      سفرمان مي
 . شويم مي

 

 دانون
رويم   به آن سوي بلغارستان مي  

و اين كشور تاريخچه دانون را بـه     
آقـاي ايـساك    .  آورد  ياد مـا مـي    

كارازو در طي جنگ جهاني دوم از   
ــد        ــلون آم ــه بارس ــالونيك ب . س

سالونيك آن زمـان محـل زد و          (
هـا،    خورد و درگـيري بيـن تـرك      

ايـساك  )  ها و بلغارهـا بـود       يوناني
ماست و فرمول تهيه آن را با خود   

او فكــر كــرد بهــتر اســت       .  آورد
ــلون        ــر بارس ماســت را در سراس
توزيع و به فروش رساند، پـس بـا     
ــوي ظــروف كوچــك        ــاري و ت گ

ــشه ــار         شي اي ماســت را در اختي
 .هاي شهر گذارد داروخانه

ايساك آن را دانون ناميد، نامي  
لطيف و برگرفته از اسـم پـسرش      

ايـن مـارك در فرانـسه و         .  دانيل
كه بعـد   امريكا معروف شد تا جايي

از لبنيــات فرانــسوي همــه آن را       
خريدند و در تمـام دنيـا جـزو        مي

اولين محـصوالت مرغـوب قـرار        
در كشور ما وقتي  راجع به  .  گرفت

كـس    شود، هيـچ   دانون صحبت مي
كند، كـه ايـن مـارك از           باور نمي 

بارسلون به سرتاسر دنيا رفته و نام 
ي ايـن     آن از اسـم پـسر سـازنده      
ايـساك  .  محصول گرفته شده است

هـــاي   كـــارازو يكـــي از اوليـــن    
ــد،       ــه ســفر كردن كاتالونياســت ك
ــك         ــد و ي ــر كردن ــناختند، فك ش
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شايـسته  .  امپراطوري برپـا كردنـد   
است كه از ديگران نيز يادي شـود  

نبات   مثل آن شخصي كه توي آب  
يك عصاي كوچك چوبي فرو كرد    

ها نام    نبات چوبي  و به اين نوع آب
داد و اكنون همه آن  “  چوپاچوپس”

ــي  ــا آن تاجــر     .  شناســند  را م و ي
متفكري كه يك مرغ پير را گرفت  

هـاي مكعـب      دهنـده   و از آن طعم 
از قرار معلوم اون    ـشكل  ساخت، 

اشـاره بـه    (ــ     مرغه سـفيد بـوده    
هاي مرغ مثـل مـارك       دهنده طعم

يا آن مرد نانوايـي  ).  م.گالينا بالنكا 
بـود و بـه       Lleidaكه از اهـالي     

جا جذب اين   امريكا سفر كرد و آن
هايي بـپزد كـه       فكر شد كه رولت  

اتوماتيك و بدون دخالـت دسـت        
بـا يـك شـركت امريكايـي        .  باشد

سـال    2قرارداد بـست و بعـد از         
امتحان و تمرين و تجربه موفق شد 

دانـت  ”ها را با مـارك    اولين رولت
Dount  “       ــون ــد و اكن ــه ده ارائ
ــت ــازار         رول ــر ب ــت ب ــاي دان ه
هاي تازه صـنعتي رياسـت       شيريني

هــا در    ايــن نــوع رولــت  (.  كنــد  مــي
 ).م.بازارهاي اروپا رايج و آشنا است 

 
 پشت درهاي مشرق زمين

 روز پنجم
ــدون         ــتان ب ــاي بلغارس از مرزه

اتوبـوس  .  گـذريم   مشكل خاصي مـي  
اي در فاصله بين مرز دو     جلوي مغازه

كنــد، كــه البتــه     كــشور توقــف مــي  
عوارض و حقوق گمركي شامل حـال  

 .شود اين مغازه نمي

هـا چقـدر بـا        بينيم كه راننده    مي 
تا كيـسه و    30شتاب و عجله حداقل 

ما بـه   .  زنند  رنگ را بار مي   ساك سياه
كنيم و هردو به يك چيز   هم نگاه مي

مـسلما  ).  جنس قاچـاق (كنيم  فكر مي
اين هـم   .  ها مال ماهاست   يكي از آن

اي حاصل از يك سفر نـو بـه          تجربه
 .آندورا

آيـا  :  پرسـد   مامور مـرزي از مـا مـي        
بــه صــندوق    -اســپانيايي هــستيد؟   

 .مراجعه كنيد
ما چون براي تركيه ويزا نداشتيم     

. يورو پرداخت كنيم    10بايد براي آن 
چيز از صـف كنـترل        طبق روال همه

چنان اينجا هـم      گذرد و ما نيز هم مي
سـوار  .  كنيم  عجيب و غريب جلوه مي

مـان    شويم، و بـه گمـان       اتوبوس مي
پايين پاهايمان به ازاء هر ساك سياه    

تـا    4حاوي تنباكو و ويـسكي، بايـد        
 3و    black label]  مـشروب [بطري  
قرار داشـته    Dunhill]  سيگار[كارتن 
 !كند سفر تجربه آدم را زياد مي. باشد
مـا و آن اركـستر      .  5:  30:  ساعت 

رونـد از     رومانيايي كه به ايـران مـي       
بـه اسـتانبول    .  شـويم   خواب بيدار مي

ــيديدم ــي     .  رســ ــتر تعاونــ در دفــ
هاي مـسافربري ، دانيـل را          اتوبوس
كنيم، يك رومانيايي بلندقد و    پيدا مي

سـال    7گويد چون  بلوند است كه مي
كــرده حــاال بــه     در ايتاليــا كــار مــي   
ولي به جـز   .  كند ايتاليايي صحبت مي

چـيز ديگـري از       tropoيك كلمـه    
البـد  .  دهان او به ايتاليايي خارج نشد  

زند يـك زبـان      زباني كه او حرف مي
براي .  رومانيايي دستكاري شده است   

گردد و كارمـان را       ما دنبال هتل مي  

چقـدر مهربـان، اوه     .  كنـد   راحت مـي 
tropo داشتني دوست. 

 
   Marko Ploloماركو پولو 

ترين جهانگردي كـه از     معروف 
مسير جاده ابريـشم بـه دور دنيـا         

در   1255مسافرت كرد در سـال     
او .  ونيز ايتاليا چشم به جهان گشود

باكي بود، كه قبل از    فرزند تاجر بي
تولد او، با بـرادرش يعـني عمـوي      

وقـتي از   .  ماركو به چين سفر كـرد 
ساله  15اولين سفر بازگشت ماركو 

بود و مادر ماركو با زنـدگي وداع        
 كرده بود

هـا    پس از دو سال در ونيز، آن   
دوباره به چين عزيمت كردنـد، و        
اين دفعه مـاركو را نـيز بـا خـود           

ساله كـه هنـوز       17پسري  .  بردند
ظـاهرا  .  ازدواج را تجربه نكرده بود 

پدر او دوست نداشت زمـان را از       
در سفر قبلـي زمانـي    .  دست بدهد

كه همسرش باردار بود او را ترك   
. سـال بازگـشت     15كرد و بعد از  

دوباره ازدواج كرد و اين بار بـراي   
اين سفرها  .  سال عازم سفر شد  25

زماني كـه ماركـو       1296در سال   
در .  سال داشت به پايان رسيد    41

طي اين مدت ماركو مباشر قوبالي  
خان مغول بـود كـه تقريبـا          ،قاآن

 .مثل پسرش او را دوست داشت
در ميــان چيزهــايي كــه او از         

شرق به غرب برد، يكي مفهـوم و       
ادراك كلــي دربــاره پــول بــود و       
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هـاي    چنيـن اسـتفاده از رشـته        هم
خميري به عنوان غذا كـه بعدهـا         

هـاي      غذاي ملي ايتاليا شد، رشـته    
خميري كـه بـه نـام اسـپاگتي و            

شناسـيم و در همـه        ماكاروني مـي 
 . جاي دنيا طرفداران زيادي دارد

اعضاي خانواده مـاركو بنـا بـر        
هايـي    هاي ما، اولين اروپايي    دانسته

بودند كه در مسيري سفر كردنـد     
كه امروزه معروف به جاده ابريشم   

ها  در طول جنگ ميان ونيزي. است
 ،ي آخـري    ها، ايـن دسـته      و ژنوي

ماركو را به زندان انداختنـد، و در     
اي بـه نـام       زندان او بـا نويـسنده     

Rustichello   هــا   آن.  آشــنا شــد
تنها چيزي كه زياد داشـتند وقـت    
بود، پس مـاركو همـه ماجراهـاي       
سفرهاي خود را بـراي او تعريـف      
كرد و آن نويسنده در قالـب يـك    

عجايب يا توصيف  ”كتاب با عنوان 
به زبان فرانسوي كه در آن “ جهان

دوره زبان نوابغ بود، شرح وقايع را  
ثبت كرد و به مدد قلم توانـاي او       
مــاركو پولــو بــراي هميــشه يــك      

در اصل پدر و عموي    .  اسطوره شد
ماركو بودند كـه ايـن راه را بـاز            

ها را به دسـت   كردند اما تاريخ آن
 .فراموشي سپرد

استانبول مثل بازار بزرگي اسـت،      
تـوي  .  فروشند  چيز در آن مي   كه همه

اي گرفتـه     خيابان از موجودات افسانه 
ــرازو، ورق بــازي، جــوراب،           ــا ت ت

ــيراهن هــاي دســت دوم و ســوم،         پ

ساعت، ميوه، نـان ماشـيني و غـيره         
البته به غير از اجناسي .  توان يافت مي

شـمار، در     هاي بـي   ها و دكه كه مغازه
ــا          ــت ب ــراي رقاب ــان ب ــط خياب وس
فروشندگان مهاجر در معرض فروش    

 .گذارند مي
ــار راه          ــستگاه قط ــمت اي ــه س ب
شود بـه     افتيم تا ببينيم چگونه مي مي

ــت   ــران رف ــي.  ته ــار     م ــد قط گوين
كند و سـه روز       چهارشنبه حركت مي 

. كشد تا بـه تهـران برسـيم       طول مي
به قـسمت   .  نميشه، بايد زودتر برسيم 
كنيم و از خانم  جهانگردان مراجعه مي

كنيـم    جواني كه آنجاست سوال مـي      
تـر بـه تهـران        شود سـريع    چطور مي

: دهـد   برويم و به انگليسي پاسخ مـي   
صد البته كه قبال اسـتفاده از   .  “پرواز”

حاال !  مان نرسيده بود    هواپيما به عقل
ماند كـه     فقط براي ما دانيل باقي مي 

مــشكل را حــل كــرده و بــراي مــا         
ايـن  .  كنـد   اتوبوسي را هماهنگ مـي   

اتوبوس فـردا بعـدازظهر بـه سـمت          
كند و چهل سـاعت   تهران حركت مي

 . جا برسيم طول خواهد كشيد تا به آن

دارهـا بـه قـصد جـذب          رستوران 
مشتري و رقابت سوداگرانه بـه زبـان    

كنند تـا بـه     اسپانيايي از ما دعوت مي
 :ها برويم رستوران آن

جــا،   دوســت مــن، بيــا ايــن    ”  -  
 . “جا اين
جـا زيـاد      جهانگرد اسپانيايي ايـن   

هـا و     است و در وحلـه اول گارسـون    
ها بايد خودشان را وفـق         خدمت پيش
تر   هايي كه بيش  به يكي از اين.  دهند

رويـم و بـه قـدر          خوشمان آمد مـي   
دلمـه  .  خـوريم   كفايت خوب ناهار مي  

هــاي   بادمجــان، فلفــل معطــر، تكــه   

ــفند،       ــت گوسـ ــارگوش گوشـ چهـ
هـا      ي اين همه.  فرنگي و ماست گوجه
ميليون ليره تـرك و بـه نـرخ           33/5

. يــورو قيمــت دارد    20ارزي معــادل   
 . يك كم گران است

  

 مسجد حضرت سليمان در استانبول

 ادامه دارد 
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 چه خبر؟

هايي كه از سيستـم عـامـل       هاي همراه و لپ تاپ تلفن هاي اندرويد اسپرانتو بخش يكپارچه تلفن 
زودي و اتوماتيك از صفـحـه    كنند به اندرويد استفاده مي
 . شوند مند مي كليد اسپرانتو بهره

هاي انجام شـــــده در         اين صفحه كليد طبق طراحي
كم و كـاسـت        بخش يكپارچه و بي 2013ابتداي سال  نظر ژاكوب نوردفـالـك    به.  اندرويد خواهد بود 4.2نسخه  ســـزايـي در     ريــــز دانـمـاركي كـه نقش به بــرنامه

معرفي اسپرانتو در اندرويد داشـته است، اين امر تصميم 
طور  مهمي بوده، ضمنا چـون اسپرانتـو در حال حاضر به

 .....هاي ورودي قرار دارد اتوماتيك در فهرست زبان
 :متن كامل مقاله را در آدرس زير مطالعه كنيد

http://www.liberafolio.org/2012/esperanto-

igos-integra-parto-de-android-telefonoj 

  اسپرانتو در رابطه با سازمان ملل متحد  
ESPERANTO POR UNUIĜINTAJ NACIOJ    سازماني

است كه در جهت ارتقاء نقش اسپرانتو در سازمان ملل و              
گسترش اطالعات سازمان ملل در ميان اسپرانتودانان كار و         

 . كند فعاليت مي
سازمان جهاني اسپرانتو داراي روابط قانوني و رسمي با           * 

 .باشد تاكنون مي 1954سازمان ملل و  يونسكو از سال 
سازمان جهاني اسپرانتو از طريق اداره اين سازمان به            * 

بر    United Nations Plaza, Novjorko 777:  آدرس
هاي كاري    ها و ارتباطات و ديدارها نظارت دارد؛ گروه         تماس

 .دهند هاي مشابهي انجام مي در پاريس، ژنو و وين فعاليت
نظرهاي خود را درباره مسائل زباني در           گاه به گاه نقطه    * 

هاي سازمان ملل و يونسكو مطرح          ها و كنفرانس    نشست
 كند مي
هايي را    كنفرانس...  در ژنو، نيويــورك، پاريــس و         *  

 .نمايد دهي مي سازمان
سازي توجهات به اسپرانتو به عنوان يك رسانه          معطوف * 
عدالتي زباني به طور      طرف در ميان مردمان و معضل بي        بي

 .باشد هاي اين سازمان مي عموم از ساير فعاليت
سايت اينترنتي به زبان اسپرانتو        ساخت و فعال سازي     * 

 :درباره سازمان ملل و يونسكو
 www.esperanto-un.org 

منظور ايجاد    ها و پشتيباني به     بارورسازي و رشد حمايت    * 
پايگاه در راستاي كار و اقدامات مشابه براي سازمان جهاني          

 . اسپرانتو در يونسكو و سازمان ملل
سازي سيستماتيك اطالعات سازمان ملل در          گسترده * 

 .ميان اسپرانتودانان
ايجاد استدالل و برهان به هدف حمايت از سازمان ملل           * 

اطالع رساني عمومي درباره ارزش آن،            -1:  از طريق 
ايجاد هوشياري در     -3آموزش سازمان ملل در مدارس،        

كار و تالش براي رسيدن       -4مفهوم ارزش نظم جهاني، و      
 .اي به اهداف تحول بخش هزاره

توانيد آدرس    براي عضويت در اين سازمان به آساني مي        
-info@esperanto پست الكترونيكي خود را براي ما          

un.org             ارسال كرده و آماده دريافت هر از گاهي گزارش
 . باشد عضويت رايگان مي. كارهاي ما باشيد

 !باالخره رسيد  JellyBean 4.2آندرويد  
 :در گوگل پالس نوشت 2012نوامبر  14ژاكوب نوردفالك 

كه داراي صفحه كليد اسپرانتوست وارد ”  اندرويد“ نسخه جديد 
كـه   Nexus 7هاي  البته در حال حاضر فقط سيستم.  بازار شد

توانند از ايـن       باشند مي ارزان و قابل دسترس در همه جاي دنيا مي
هاي مـجـهـز       هاي همراه و سيستم ساير تلفن.  نسخه استفاده كنند

بـرنامه به روز  2013در  اوايل  3مانند سامسـونگ گاالكســي اس 
 . شده را دريافت خواهند كرد

 :اطالعات بيشتر
https://plus.google.com/Android 
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در همايش توسعه پايدار              
RIO+20        كه سازمان ملل متحد در

ريودوژانيروي برزيل از بيستم تا          
برگزار كرد،    2012بيست و دوم ژوئن     

) مردم نهاد (هــاي غيردولتي     سازمان
)NGO  ( از .  سزايي داشتند   نقش به

عنوان    هاي غيردولتي به     ســازمان
نمايندگان جوامع شهري خواسته        
شده بود تا با پيشنهادهاي خود براي        
بيانيه مصوب پاياني همايش كمك       

اين سند مرجعي براي         .  نمايند
تصميمات مقامات دولتي با هدف         
اطمينان بخشي نسبت به توسعه         

 . پايدار در جهان خواهد بود
 UEA            و بخش جوانان آن

TEJO       فعال    »مسير ريو  «در
قدم اول در ماه سپتامبر در      .  باشند  مي
برداشته شد؛ جايي كه     )  Bonn(بن  

 UEAگروه پنج نفره نمايندگان         
اي در    موفق به گنجاندن اصالحيه     

برنامه شصت و چهارم همايش           
هاي غيردولتي سازمان ملل       سازمان

اين اصالحيه به نفع      .  متحد شدند 
حقوق زباني و تنوع فرهنگي وحتي با       
پيشنهاد درنظر گرفتن پتانسيل زبان      

 .طرف بود المللي بي بين
گروه سايبري فعال پيشنهاد          

را تنظيم     TEJOو   UEAمشترك  
اين گروه در اصل متشكل از        .  كرد

ورونيــــــكا پور     TEJOفـعـاالن
)Veronika Poor(     و نيكو هورمان

)Nico Huurman( كننده   ، هماهنگ
 Rio+20در     UEAمحلي مشاركت   

اورســـــوال گراتــــــــاپاگليــــا  
)Ursula Grattapaglia(      و عضو

در امور روابط       UEAهيات رئيسه    
 Stefano(خارجي استفانو كلر          

Keller(  سند در زمان مقرر به       .  بود
سازمان ملل تسليم شد و در تارنماي       
سازمان ملل كه جهت همايش ايجاد      

 .شده بود به نمايش درآمد
 TEJOو     UEAدر ابتدا به       

اعالم گرديد كه سند همايش در          
اختيار جامعه جهاني قرار خواهد          
گرفت به اين دليل كه بايستي به           

هايي   روشني تبعيض زباني و سياست    
ها و    را كه منجر به نابودي زبان         

تر   هاي بزرگ   حاكميت فرهنگي زبان  
گردد را    تر مي   هاي كوچك   بر زبان 

اين دو سازمان      .  محكوم نمايد  
را با  )  Bonn(اعالميه همايش بن      

موفق به     UEAتاكيد بر موادي كه     
افزودن به آن گرديد، يادآوري            

چنين نقش اسپرانتو به      هم.  نمايند  مي
مثابه پلي زباني در متن ارسالي با           
يادآوري سند تعهد اخالقي              

هاي غيردولتي براي روش و        سازمان
سيره جهاني  كه توسط همايش           

 1992مشابه در ريودوژانيرو در سال       
تصويب گرديده بود، خاطرنشان         

ماده چهاردهم تقدم اسپرانتو     .  گرديد
المللي مطرح      را در ارتباطات بين      

هاي غيردولتي    ساخت و از سازمان    
دعوت كرد تا در گسترش آن             

 .  مشاركت نمايند
  UEA  وTEJO     در پــايــان

نويسي را با اين       همكاري خود پيش  
عنوان كه گذر به سياست زباني           

تواند در نظام      ها مي   پيشنهادي آن 
هاي     سازمان ملل، در سازمان         

المللي ديگر و در آحاد كشورها          بين
 .كنند تحقق يابد، آماده مي

 
سازمان جهانـــــي اسپرانتو   

)UEA(      در اجالس زنان اقليت
 سازمان ملل متحد

ام نوامبر    بيست و نهم و سي        
ها در ژنو     جلسه چهارم اجالس اقليت   

) مقر اروپايي سازمان ملل متحد        (
موضوع جلسه    .  برگزار گرديد   

زنان اقليت در     »  مشاركت موثر  «
در اين  .  اقتصاد، جامعه و فرهنگ بود    
 Navi(نشست خانم ناوي پيالي        

Pillay(       فرستاده عالي سازمان ملل
متحد در امور حقوق بشر حضور           

 Rita(خانم ريتا ايساك       .  داشت

Izsak  (     كارشناس مستقل جديد در
ها از طريق پيام ويديويي        امور اقليت 

 Stefano(استفانو كلر . سالم فرستاد

Keller(        و سسكو رئاله)Cesco 

Reale(         نمايندگان سازمان ملل
 . متحد بودند

و سازمان جهاني جـوانان اسپرانتيست ) UEA(سازمان جهاني اسپرانتو 
)TEJO ( در رابطه با كنفرانسRIO+20  

سعيد برهاني: برگردان  
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استفانو كلر عضو هيات رئيسه         
سازمان ملل متحد در روز دوم به           

ها را بر لزوم       او توجه .  اجالس آمد 
احترام به حقوق و تنوع زباني طبق         

اعالميه حقوق افراد وابسته به          «
هاي مليتي يا قومي، مذهبي و         اقليت
وسيله مجمع عمومي      كه به »  زباني

 1992سازمان ملل متحد در سال         
به .  تصويب گرديده بود، جلب كرد      

عقيده وي  سازمان جهاني اسپرانتو        
سال مدافع    100به مدت بيش از       

 . هاي اقليتي بوده است زبان
كلر تاكيد داشت كه زنان اقليت         

هاي متعددي از        غالباً با تبعيض    
به .  ابتداي كودكي خود روبرو هستند     

ها در مقابل فقر و         اين ترتيب آن   
دفاع   محروميت اجتماعي تنها و بي      

ها در    اگر حقوق اساسي آن    .  هستند
مورد فهم و اظهار نظر به زبان             
مادري ميسر نشده باشد، چگونه          

اي موثر در حيات       گونه  توانند به   مي
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي          
مشاركت داشته باشند؟ كلر دعوت به      
مبارزه عليه هر نوع تبعيضي كه           

باشند را    قربانيانش زنان اقليت مي     
 . درخواست نمود

در ضمن تنفس، نمايندگان           
سازمان جهاني اسپرانتو توانستند        
برخي ارتباط هاي قديمي با              

ها را تجديد     نمايندگان ساير سازمان  
كرده و ارتباط هاي جديدي را برقرار        

 .نمايند
 

فراخواني به مناسبت روز        
 حقوق بشر

دهم دسامبر هر سال روز              
دعوت .  داشت حقوق بشر است     گرامي

استفانو كلر عضو هيات رئيسه            

سازمان جهاني اسپرانتو در امور روابط      
خارجي به منظور تدارك براي روز         
 .حقوق بشر امسال به شرح زير است

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در      
خود در تاريخ چهارم        317نشست  
با همه اعضا،  در          1950دسامبر  

، »روز حقوق بشر  «ارتباط با موضوع    
هاي مربوطه    ها و سازمان    همه دولت 

داشت همه ساله     را به پذيرش گرامي   
اين روز و تالش در جهت بهسازي         
. مستمر وضعيت حقوق بشر فرا خواند     

چنين از سازمان ملل متحد       مجمع هم 
داشت   در رابطه با انجام اين گرامي       

. درخواست ارائه گزارش كرده است      
داشت عبارت است     هدف اين گرامي  

كردن توجه    اطالع رساني، جلب   :  از
مردم جهان به اين اعالميه كه در          

عنوان الگوي مشترك        جا به     همه
 .پيشرفت مورد پذيرش قرار گيرد

حقوق بشر زباني بخش              
ناپذير اعالميه حقوق بشري        جدايي

 1948است كه در دهم دسامبر           
توسط مجمع عمومي سازمان ملل        

آن در    2متحد صادر گرديده كه ماده      
گفتار به اين صورت آمده       بخش پيش 

هاي    همه حقوق و آزادي      ”:  است
طور   تعريف شده در اين اعالميه به       

ها بدون    يكسان براي همه انسان     
گونه تبعيضي اعم از نژاد، رنگ         هيچ

پوست، جنسيت، زبان، مذهب، آرمان     
سياسي و غيره، تبار قوميتي يا            

ها ، وضعيت تولد و        اجتماعي، دارايي 
 “ .غيره نافذ است

بيش از شصت سال پس از صدور        
اين اعالميه، بسياري از دولت ها          

احترامي قرار    حقوق بشر را مورد بي     
 .اند اند و آن را نقض كرده داده
اساسنامه سازمان جهاني اسپرانتو     

هاي    معين ساخته است كه شرط        
المللي   اساسي براي كار ما روابط بين      

خوب و تكريم حقوق بشر تعيين شده       
در اعالميه جهاني حقوق بشر            

 .باشد مي
هاي   هاي كشوري و گروه     انجمن 

محلي در دهم دسامبر بايد               
دهند   رساني انجام     هاي اطالع   فعاليت

كه توسط آن در سطح          اي  گونه  به
جهان آشكار شود كه اسپرانتودانان نه      
تنها براي عدالت زباني بلكه براي         

ها،   تحقق كامل همه حقوق انسان      
كه در اعالميه حقوق بشر نوشته       چنان

 .كنند شده است، مبارزه مي
ما، اسپرانتوداناني كه در اغلب         

كشورهاي جهان حضور داريم، به        
سازمان ملل متحد در مورد اين روز         

هاي مهم    شرط  كه موضوعش پيش   
همزيستي بشري است بايستي در        

دهندگاني باشيم    ميان اولين گزارش   
ها و        كه اطالعات، فعاليت       

هايمان را يادآوري مي       داشت  گرامي
 .نمايد
تصوير نماد اسپرانتويي اين روز        

طبق الگو و        )  حقوق بشر   (
هاي سازمان ملل متحد           شاخصه

توان از    آن را مي   .  ايجاد گــــرديد 
 ):سانتيمتري 20(تارنماي 

http://uri.fi/TagoHomajRajtoj  

 ):سانتيمتري 10(و  
 http://uri.fi/TagoHomajRajtoj10cm  

توانيـد در    از آن مي  .  داـنلـود نـمـود 
ها و    هاي اينترنتي و ســــايت      پيام

فيســبوك (هاي خــود     وبـــــالگ
،Ipernityاستفاده كنيد) ، و بقيه . 

در صورت نياز به نسخه زباني          
توانيد از    مورد نظر،  اعالميه را مي       

زبان   300كه به بيش از     (  نشاني زير   
 : دانلود كنيد) موجود است
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/
Pages/SearchByLang.aspx  

سازي رسانه    در عين حال آماده     
) اسپرانتو(مطبوعاتي به نام انجمن        

كشورتان وجود دارد كه در آن اشاره        
ها    به اين مطلب كه اسپرانتيست        

نسبت به كار سازمان ملل متحد           
طور عام و حقوق      يعني حقوق بشر به   

طور خاص عالقمند هستند،      زباني به 
 .باشد پذير مي امكان

چه از طريق اينترنـــت       چنـــان 
كنيد، از مخاطبيـن     خبررسانـــي مي 

بپرسيد كه چه تعدادي از آنان حقوق        
هايي از    شناسند، و نسخه    بشر را مي  
همراه اعالميه يا به همراه        خبر را به  

 .لينك ها ارائه دهيد

 : تر در نشاني زير اطالعات بيش
http://www.linguistic-rights.org/
eventoj    

 :     و در فيسبوك 
http://www.facebook.com/
unitednationshumanrights   

 
 استفانو كلر 

عضو هيات رئيسه سازمان جهاني اسپرانتو       
 در امور روابط خارجي 

 
http://uea.org/vikio/
Homaj_Rajtoj  
http://
esperanto-
movado.blogspot.com/2011/12/
rio20-kaj-esperanto.html 
 

 

 المللي آموزگاران اسپرانتيست گردهمايي تخصصي و موفق در چهارچوب كنفرانس انجمن بين
 

 شناسان را جذب خود نمود  گردهمايي دانشگاهي زبان
المللـــــــــي آموزگاران اسپرانتيست هر ســـاله در كنفرانس ساليانــــه خــود گفتگويــي را بـا حضـور        انجمن بين 

كند و  دانشگاهيان مجرب غيراسپرانتيست در زمينه زبان، فرهنگ يا مواردي كه در ارتباط با موضوع كنفرانس باشد برگزار مي
ها نماينده كه هريك روشـنـگـر     با حضور ده 2012ژوالي  25اين كنفرانس .  اكنون اين امر به شكل يك سنت درآمده است

 25چين با جمعيتي حـدود        Yunnanموضوع اين كنفرانس در استان.  هاي موضوع اصلي بودند برگزار شد بخشي از جنبه
هاي  نياز به برقراري ارتباط در ميان قوم.  هاي هنري متفاوت، جريان داشت ها، الفبا، عادات و گونه گروه قومي، اكثريت با زبان
هاي ترجمه شده به اكران درآمده تـا سـرعـت       متن.  ها به دو زبان چيني و اسپرانتو بود سخنراني.  اقليت ضرورت بزرگي است

. زمان مباحثه به بعد از سخنراني مـحـول شـد     .  بيشتري به برگزاري كنفرانس دهد و مانع از وقفه در صحبت سخنرانان شود
در سايت انجمن بـه   YUAN Hongyuمتن سخنراني آقاي .  برنامه سخنراني تمام روز پر بود 11صندلي و  150تاالر  با 
. باشـد  سازي مي در صفحه اصلي در زير بخش اخبار با فرمت پي دي اف در دسترس و قابل پياده www.ilei.infoآدرس 

اين سخنـــــــراني دقيقا نگاهي تراز نوين بر فـــرهنگ، زبـان و تـنـوع        .  ها نيز مشهود است به جز متن، تصاوير و نقشه
كنندگان كه اكثرا جوان بودند با اين نوع خاص  در اين كنفرانس براي شركت.  دهد را ارائه مي Yunnanقومي استان ميزبان 

شناسانه و به مدد وجود راهروهــاي مباحثه و گفتگو اطالعــات مناسبي براي بيان ارزش ايـن زبان  از معرفي تخصصي زبان
يافته بود كه بخش اعظم آن را كالج هنر كومينـــــگا ترتيب داده و      اي موفق و سازمان در مجموع برنامــه.  تبادل گــرديد

 . محل برگزاري اين سمپوزيوم بود
 گيل استفان مك

 المللي آموزگاران اسپرانتيست رياست انجمن بين

10 

  
 ي  سبزانديشان، موسسه

 انجمن اسپرانتوي ايران 
 

مندان و دوستداران  ي عالقه همه
اسپرانتو را دعوت به عضويت 

 !كند مي
 

 هاي  بـراي تقويـت فــعـاليت
 فرهنگي اسپرانتو

گسترش و به كارگيري اسپرانتو 
 حمايت از اسپرانتو 

 
عضو انجمن اسپرانتو ايران 

 !شويد
 

www.espero.ir 

http://www.ilei.info/�
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 هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 

كشـور  54يادنماي مربـوط به دكتر زامنهـوف و اسپـرانتو در  1044اي مصـور از  مجموعه
 1896ـ 1996دنيـا در طول صد سال 

 
 )بخش سوم(

 
 رازمهر پرتو: هوگو رولينگر                                                                                         برگردان

 

 هاي يادبود در ماريليا و فورتالز، برزيل لوحه

11 
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بناي يادبود اسپرانتو در 

Vitória برزيل 

پيكره زامنهوف در ميدان  نيم
 ، برزيلSão Pauloجمهوري 

تابلوي روي بناي يادبود 
 Anápolisدرباره اسپرانتو 
 برزيل
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خيابان زامنهوف در ريودو ژانيرو ، 
 1964تصوير متعلق به سال (برزيل 

 )باشد مي

13 
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 فنالند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

در جـزيـره     )  جـنـگـل صـلـح       (=    Rauhanmetsäدر جنگل  1987سپتامبـــر  Oulu ،25درخت اسپرانتو در  
Hietasaari فنالند نزديك بندر قديمي و مركز شهر كاشته شد. 

از آن به بعـد  .  در سالگرد زبان اسپرانتــو مجوز كاشت اين درخت را دريافت نمود Ouluانجمن اسپرانتو  
هاي خـارجي با عناويني از جـملـه فـرهـنـگ و دوسـتـي                  انـــواع درخت كاج توسط شهروندان و سازمان

اسـت؛ كـه از نـوع             54شـماره درخت اسپرانتــــو در جنگل صلح . شود المللي در اين جنگل كاشته مي بين
تابلوي ايـــن درخت به دو زبـان فـنـالنـدي و         .  باشد مي  Pinus sylvestrisدرخت كاج بوده و نام علمي آن 

 .برآن درج گرديده است Ouluاسپرانتو است كه عنوان انجمن اسپرانتوي 
 Allanگرفته شــــــده است كـه در آن          1992سال بعد از كاشـت درخت يعني تابستان  5عكس فوق  

Mebtonen   متر رسيــــده اسـت نشـان          1/5نماينده سازمان جهانــــي در اين شهر ارتفاع درخت را كه به
 . دهد مي
فنالند در مراسـم افتتـاحـيـه كـاشـت         1995كنندگان هشتادمين كنگره جهاني اسپرانتو در ژوالي  شركت 

 . درختان بسيار ديگري با عنوان اسپرانتو حضور داشتند
مـحـل بـرگزاري كنگره كاشتـه    Tampereمتر در شـهـر  4اي با ارتفاع  سالـه 5درخت “  اردك” در پارك  

 . شده بود به اين منظور كه نشانه سمبليكي براي رشد و پيشرفت اسپرانتو باشد
 

Allan Mebtonen  نزديك درخت اسپرانتو
 ، فنالندOuluدر 

14 
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Pajam-e Sabzandiŝan (Mesaĝo de Verdpensuloj) 

ISSN 1728-6174 

 
IRANA ESPERANTISTO estas kultura 
kaj sendependa sezon-revuo internacia.  

Kovrilo:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persa  kovrilo:  

 

 
G r a f i k a ĵ o  k  e n p a ĝ i g o : 
Sabzandiŝan 

 

Adresoj: Tehran, Iran 
TTT-ejo : www.espero.ir  
Retpoŝto: info@espero.ir  

  
 Bonvenas eseoj, artikoloj, raportoj 
kaj kontribuaĵoj kondiĉe ke ili ne estu 
publikigitaj antaŭe. Bonvenas kultur-
temaj kontribuaĵoj ĉu en Esperanto ĉu 
en la persa. 
 

  
 Ĉia presa aŭ eletronika citado aŭ 
eldonado de materialoj de IRANA 
ESPERANTISTO, ĉu originale ĉu 
tradukite en aliajn lingvojn, estas 
permesata. Bonvole menciu pri la fonto 
kaj la originala lingvo (t.e. Esperanto aŭ la 
persa) kaj se eble, informu nin pri 
eldonaĵo en kiu aperis io de aŭ pri IRANA 
ESPERANTISTO aŭ/kaj sendu kopion al 
ni. 
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Enhavo: 
 
  Metroo sociologie en aliaj landoj: K. Sayadpour 

 Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo: A. R. Mamduhi 
 Esp-a klavaro en Android-sistemoj 
 
Kaj ... 
 
La persa parto: 
 
 Esperanto en tornistro, Parto la 5a, tradukis: Simin Emrani 

 Esperanto iĝos integra parto de Android-telefonoj 

 UEA Kaj TEJO kontribuis al RIO+20  

 Sukcesa simpozio kadre de la ILEI-konferenco 

  Esperanto Monumente, Hugo Röllinger, Parto la 3a 

 
Kaj ... 
 

Karaj legantoj! 
Kiam mi kontrolis tiun ĉi numeron, mi 
ekkomprenis ke “Irana Esperantisto” 
jam dekjariĝis. Kvazaŭ estus hieraŭ 
kiam S-ro Torabi telefonis al mi petante 
kontribui al la nova revuo. Ni spertis 
bonajn neforgeseblajn momentojn dum 
tiu ĉi dek jaroj. Kiam ni kunsidis por 
enordigi la kontribuaĵojn kaj prepari la 
numerojn. Kaj malbonajn momentojn, 
kiam la revuo ĉesis aperi. Sed ĉiaokaze 
ĝi dekjariĝis. Kvankam ni ne atingis 
niajn celojn, sed ĝi vivas. Helpu ĝin vivi 
jarojn kaj jarojn. 
 

D-ro Keyhan Sayadpur 
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 Metroo! Oni aĉetas 
bileton, validigas ĝin, 
trapasas pordon elektrikan, 
atendas trajnon, entrajniĝas, 
staras aŭ sidas ĝis celstacio, 
eltrajniĝas, kaj eble alifoje 
trapasas pordon. Jes, sed ne 
ĉie ĝuste tiel! En kelkaj 
landoj/urboj estas diferencoj. 
Jen kelkaj diferencoj laŭ miaj 
spertoj. 
 
Germanio 
 Nu! La granda diferenco 
estas ke ne ekzistas pordo! 
Vi havu bileton kun vi mem! 
La kontrolistoj hazarde 
kontrolas vian bileton kaj se 
vi ne havos, ili punos vin je 
60 eŭroj! Estas notico pri tiu 
puno: "Nigra tago por nigra 
veturanto". Ankaŭ ne miru se 
vi vidis veturanton kun biciklo 

en la trajno! Oni povas 
kunporti sian biciklon en la 
trajno. Estas personoj kiuj 
legas libron. Ili kunportas 
libreton kaj uzas eĉ 
mallongan oportunon por 
legado. Oftas muzikistoj 
diversaj (okcidenta, turka, 
hinda, k.t.p.). 
 
Japanio 
 Tokia metroo estas la plej 
veturanthava en la mondo. 

Ĉiam estas relative multe da 
homoj en stacidomoj kaj 
trajnoj . Veturantoj divideblas 
al du grupoj: duono dormas 
en la trajno kaj alia duono aŭ 
ludas per elektronika ludilo/

poŝtelefono aŭ legas SMS-
ojn! Ĉar tokianoj multe 
laboras kaj iliaj hejmoj 
malproksimas pro altaj prezoj 
en centra Tokio, ili bezonas 
la tempon en trajnoj por 
dormi!  

 
Grekio 
 Malgraŭ la belaj stacidomoj 
de Ateno, grekoj ŝajnas 
malgajaj en la trajnoj. La 
grekaj kantoj havas ankaŭ 
malgajan temon. Grandaj 
financaj problemoj povas roli 
tiurilate. 
 
Italio 
 Italoj estas babilemaj kaj 
trajnoj ne estas esceptataj. 
Tamen, matene oni ankoraŭ 

dormemas kaj ne parolas 
multe. Vespere oni estas 
tiom laca ke ne ekzistas 
sufiĉe da forto por paroli. Sed 
alitempe estas multe da ardaj 
parolantoj! 
 
Ĉinio 
 Unu el la plej enordaj 
metrooj estas tiu de Pekino! 
En multaj stacioj estas vitraj 
muroj inter la fervojo kaj 
popoloj. Ekzistas elektraj 

pordoj. La trajno haltas kaj 
ambaŭ trajnaj kaj staciaj 
pordoj malfermiĝas. Homoj 
antaŭ alveno de la trajno 
staras laŭvice dekstre kaj 
maldekstre de la pordoj. 
Elirantoj eliras meze kaj 
poste enirantoj eniras laŭvice 
de ambaŭ flankoj. 
 
Francio 
 Parizo posedas malnovan 
metroon. Estas longaj tuneloj 
inter la linioj. Malbona afero 
estas ke senhejmuloj vintre 
dormas en stacidomoj. Pro 
manko de necesujo, ili faras 
siajn necesajn agojn sur la 
fervojo, do vi devas toleri la 
malbonan odoron!  
 
1– Enirejo de stacidomo en 
Frankfurto. Ne ekzistas pordo 
2– Tokia metroo 
3– Dormanto en tokia trajno 
4– Pekina stacidomo 

Metroo Sociologie 

 (Parto 2: en aliaj landoj) 

Verko & Fotoj: K. Sayadpour 

16 

1 

2 

3 

4 
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 La verkinto Nevill Drury 
postulas ke ekzistas "kvar 
ŝlosilaj antaŭuloj de la Nova 
Epoko": 
● La unua el tiuj estis 
Emanuel Swedenborg (1688-
1772), sveda sciencisto, kiu 
post religia travivaĵo dediĉis 
sin al kristana mistikismo, 
kredante ke li povis vojaĝi al 
La Ĉielo kaj la Infero kaj 
senvorte komuniki kun 
anĝeloj, demonoj kaj spiritoj, 
kaj li publikigis vaste pri la 
temo de siaj travivaĵoj.  
● La dua persono estis 
Franz Mesmer (1734-1815), 
kiu evoluigis formon de 
resanigo uzante magnetojn, 
kredante ke ekzistis forto 
konata  k ie l  "an imala 
magnetismo", kiu afektas 
homojn.  
● La tria figuro estis la rusa 
Helena Blavatskij (1831-
1891), unu el la fondintoj de 
la Teozofia Societo, tra kio ŝi 
disvastigis sian religieman 
movadon de Teozofio, kiu 
mem kombinis kelkajn 

elementojn de orientaj religioj 
k i e l  h i n d u i s m o n  k a j 
budhismon kun okcidentaj 
elementoj.  
● La kvara figuro estis 
George Gurdjieff (c. 1872-
1949), kiu fondis la filozofion 
de la Kvara Vojo, pere de kiu 
li peris spiritajn instruojn al 
siaj disĉiploj.  
 Li poste aldonas ankaŭ 
alian personon: 
La kvina individuo, kiun Drury 
identigis kiel grava influo sur 
la movado de Nova Epoko 
estis la hinda Swami 
Vivekananda (1863-1902), 
ano de filozofio de Vedanto. 
Li estis la unua persono, kiu 
alportis hinduismon en la 
Okcidenton en la malfrua 19-
a jarcento.  
 
4- Repacigaj provoj 
 Jam delonge okazis multaj 
provoj por proksimigo aŭ 
montri la proksimiĝon de la 
fiziko kaj metafiziko. Ĉi tie ni 
nur traktas unu el ili, kiun 
faris Fritjof Capra (1939-), 

Aŭs t r i o -nask i ta  usona 
fizikisto. Li estas la fondinta 
direktoro de la Centro por 
Eko-aboco1 en Berkeley, 
Kalifornio. 
 Capra estas la verkinto de 
pluraj libroj, inkluzive de La 
Tao de Fiziko2 (1975), La 
T u r n o p u nk t o 3  ( 1 9 8 2 ) , 
Nekomuna Saĝo4 (1988), La 
Reto de Vivo5 (1996), kaj La 
Kaŝita Ligo6 (2002). 
 

 
Ĉefverko de Capra: La Tao 
de Fiziko 
 La Tao de Fiziko: 
Esplorado de la Paralelaĵoj 
inter Moderna fiziko kaj 
Orienta Mistikismo7 estas 
libro de Capra, publikigita en 
1975. Ĝi estis furorlibro en la 
mondo, kaj estis publikigita 
en 43 eldonoj en 23 lingvoj. 
La kvara eldono en la angla 
estis publikigita en 2000. 
 La sekvanta eltiraĵo de La 

Proksimiĝantaj Psikologio kaj Mistikismo 
 

Artikolo surbaze de prelego far Ahmad R. Mamduhi en 28a de majo 

2012, en Irana Esperanto-Asocio (IREA), en Tehrano, Irano, en serio 

de Monataj Prelegoj organizata pere de d-ro Keyhan Sayadpour 

 
(la dua parto) 

Nevill Drury (naskita en Anglio en 
1947) estas redaktisto, eldonisto, kaj 
profesiulo en multaj aspektoj de la 
eldonado, same kiel la verkinto de pli 
ol kvardek libroj pri temoj tiel diversaj 
kiel de ŝamanismo kaj okcidentaj 
magiaj tradicioj ĝis arto, muziko, kaj 
antropologio. Liaj l ibroj estis 
publikigitaj en dekkvin lingvoj. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fritjof Capra (1939-) estas inter 
la plej famaj repacigantoj de 
fiziko kaj mistikismo  

17 
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Tao de Fiziko resumas 
Capra-an instigon por 
verkado de tiu libro: 

“Scienco ne  bezonas 
mistikismon, kaj mistikismo 
ne bezonas fizikon, sed la 
homaro bezonas ambaŭ.” - 
(epilogo) 

 
Mansfield pri La Tao de 
Fiziko 
 Victor N. Mansfield, 
profesoro pri fizikoj kaj 
astronomio ĉe Colgate 
Universitato, kiu mem verkis 
multajn artikolojn kaj librojn 
ligante fizikon al budhismo 
kaj ankaŭ al analiza 
psikologio, komplimentis la 
libron “La Tao de Fiziko” en 
la revuo Physics Today 
(Fiziko Hodiaŭ): 

 "Fritjof Capra, en La Tao 
de Fiziko, serĉas... integriĝon 
d e  l a  m a t e m a t i k a 
mondkoncepto de moderna 
fiziko kaj la misteraj vizioj de 
Budho kaj Kriŝno. Kie aliaj 
malsukcesis mizere en 
provado unuigi tiujn ŝajne 
malsamajn mondkonceptojn, 
Capra, alt-energia teoriulo, 
sukcesis admirinde. Mi forte 
rekomendas la libron al kaj 
laiko kaj sciencisto."  

 
4-1- Capra pri Heisenberg  
 Capra diskutis siajn ideojn 
kun Werner Heisenberg en 
1972, pri kio li menciis en la 
sekvanta intervjueltiraĵo: 
 “Mi havis plurajn diskutojn 
kun Heisenberg. Mi vivis en 
Anglio tiam [ĉirkaŭ 1972], kaj 
mi vizitis lin plurajn fojojn 
ankaŭ en Munkeno kaj 
montris al li la tutan 
manuskripton ĉapitron post 
ĉapitro. Li estis tre interesita 
kaj tre sincera, kaj li rakontis 
al mi ion ke mi pensas estas 
ne konata publike ĉar li 
neniam publikigis tion. Li diris 
ke li estis bone konscia pri 
tiuj paralelaĵoj…”  

Capra pri Heisenberg kaj 
Tagore  
 Capra daŭrigas siajn 
eldirojn pri Heisenberg jene: 
 “Dum li laboris pri 
kvantumteorio, li iris al Hindio 
por prelegi kaj estis gasto de 
Tagore. Li parolis multe kun 
Tagore pri hinda filozofio. 
Heisenberg rakontis al mi ke 
tiuj babiladoj helpis lin multe 
en lia laboro en fiziko, ĉar ili 
montris al li ke ĉiuj tiuj novaj 
ideoj en kvantuma fiziko estis 
fakte ne tiel frenezaj. Li 
komprenis ke ekzistis, fakte, 
tuta kulturo kiu enhavis tre 
similajn ideojn. Heisenberg 
diris ke tio estis granda helpo 
por li...” 

4-2- Capra pri Bohr 
 Ankaŭ pri Bohr, Capra 
diras, ke: 
“… Niels Bohr havis similan 
travivaĵon kiam li iris al 
Ĉinio8.” 
 Kiel rezulto de tiuj influoj, 
Bohr adoptis la simbolon de 
jino kaj jango kiel parton de 
sia familio blazono kiam li 
iĝis kavaliro en 1947. 
 
La postaj verkoj de Capra 
 La Tao de Fiziko estas 
sekvita per aliaj libroj de la 
sama ĝenro kiel La Kaŝita 
Ligo, La Turnopunkto kaj La 
Reto de Vivo en kiuj Capra 
etendis la argumenton de kiel 
antikva orienta mistikismo kaj 
hodiaŭaj sciencaj rezultoj 
rilatiĝas unu kun la alia 
harmonie, kaj kiel orienta 
mistikismo eble havos ankaŭ 
respondojn al kelkaj el la plej 
grandaj sciencaj defioj de 
hodiaŭ. 
 
5- Psikologio Emiĝanta al 
Mistikismo 
 En tiu ĉi parto ni pritraktos 
3 nuntempejn sukcesajn 
psikologojn, en kies verkoj 
ĉeestas supernaturaj aŭ 
metafizikaj ideoj aŭ/kaj 
kredoj. Iliaj verkoj jam 
tradukiĝis, eldoniĝis kaj eĉ 
instruiĝas en multegaj landoj 
tra la mondo. Tio ja mantras 
la ekziston de popola soifo al 
io supernatura mondskale. 
Kaj aŭdi tion – precipe de 
sciencistoj fidindaj – estas tre 
trankvilige por popolo. 
 
5-1- Debbie Ford: Ombro-
Proceduro 
Debb i e  Fo rd ,  u s ona 
psikologino, estas internacie 
konata kiel spertulino pri 
persona transformado. Jam 
pasas pli ol 20 jaroj, ekde 
kiam ŝi komencis gvidi 
kursojn kaj kunvenojn por 
helpi aliajn en iliaj vivoj sur la 
vojo al perfektiĝo kaj 
sinrealigado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Werner Karl Heisenberg (1901-
1976), germana teoria fizikisto, 
kiu faris fondajn kontribuojn al 
kvantuma mekaniko kaj estas 
plej konata por prezentado de la 
n e c e r t e c o - p r i n c i p o  d e 
kvantumteorio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Niels Henrik David Bohr (1885 –
1962) dana fizikisto, kiu faris 
fundamentajn kontribuojn al 
komprenado de atomstrukturo 
kaj kvantuma mekaniko, por kiuj 
li ricevis la Nobel-premion pri 
fiziko en 1922. 
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 Ŝi estas verkinto de plej-
venditaj libroj kiel La Malluma 
Flanko de la Lum-Ĉasantoj9, 
La Sekreto de la Ombro, 
Spirituala Divorco, La Ĝustaj 
Demandoj, La Plej Bona Jaro 
de Via Vivo, La Ombra 
Efekto, kaj Kial Bonaj Homoj 
Faras Malbonajn Aferojn. 
 

 Ĝis nun ŝiaj verkoj 
eldoniĝis en 32 lingvoj tra la 
mondo kaj pli ol miliono da 
ekzempleroj de ŝiaj libro jam 
vendiĝis mondskale.  
 
Ombro 
 Ford bazigis sian instruon 
parte sur Jung-a kredo “La 
oro troviĝas en mallumo”, kaj 
esprimas ke tio, kion ni jam 
forsendis konscie/nekonscie 
en nian malluman flankon 
(ŝiavorte: ombron), estas tre 
valora, kaj ni devas konsciiĝi 
pri ĝi kiel eble plej frue/multe. 
Nur per tia rekonado, ni 
povas reakiri, nian originalan, 
puran, povan infanecan 
karakteron. Laŭ ŝi ni, kiel 
infanoj, estis perfektaj sanaj 
hometoj, sed pere de 
ma lĝus ta j  e ld i ro j  de 
ĉirkaŭuloj, t.e. ĉefe la familio, 
geamikoj, kaj instruistoj, iom 
post iom ni aliiĝis kaj plu ne 
estas ni mem, sed ni estas 
nur tio, kion ili induktis en nin 
tra siaj antaŭuloj – kiuj mem 
siavice estis edukitaj per iliaj 
praantaŭuloj …! 

Denove sur bazo de alioa 
Jung-a eldiro “Mi preferas 
esti kompleta ol bona”, 
(kompleta ĉi tie signifas 
havanta ĉ iujn homajn 
aspektojn ĉu bonajn ĉu 
malbonajn) Ford asertas ke 
ni kiel homoj devas akcepti 
ke ni  posedas ĉ iu jn 
aspektojn/karakterizaĵojn de 
homo, ĉu bonajn ĉu 
malbonajn kaj aprezi ilin, ĉar 
simple sen ili ni ne estus …. 
“homoj”! Laŭ ŝi eĉ laŭŝajne 
nebonaj aŭ negativaj trajtoj 
povas havi ankaŭ pozitivan 
efekton. Kiel ekz-o, avarulo 
renkontas malpli da ŝanco 
por bankrotiĝi; aŭ ĵaluzo 
povas montri amantan amon 
al la amato, k.s. 
 En siaj verkoj tie kaj tie ŝi 
aludas al diecaj/metafizikaj 
faktoroj/helpiloj, kaj kredas 
ke ili povas multe kontribui al 
onies resaniĝo kaj plifortiĝo. 
 
5-2- Gary Zukav: La 
Aŭtenta Potenco  
 Gary Zukav (1942-) estas 
spirita instruisto kaj verkinto 
de kvar sinsekvaj furorlibroj 
de New York Times. 
Komenciĝante en 1998, 

Zukav partoprenis pli ol 35 
fojojn (pli ol ĉiu alia) en La 
Oprah Winfrey Spektaklo10 
por diskuti pri transformado 
de homaj konscio-konceptoj 
prezentitaj en lia verko La 

Sidloko de la animo11. 
 La “Dancantaj Wu Li-
Majstroj”12 de Gary Zukav 
estas populara Nov-epoka 
libro de 1979 koncerne 
mistikismajn interpretojn de 
kvantuma fiziko. 
 Ĝi estas inter la unuaj 
sukcesaj science verkitaj 
libroj montrantaj interrilatojn 
de fiziko kaj metafiziko. 
 La dua libro de Zukav, La 
“Sidloko de la Animo”, kiu 
publikiĝis en 1989, estis #1a 
furorlibro de New York Times 
31 semajnojn kaj restis sur la 

sama listo por tri jaroj. En 
intervjuo far Dr. Jeffrey 
Mishlove por la populara 
publika televido-serialo 
Thinking Allowed (Pensado 
Permesita), Zukav resumis la 
konceptojn prezentitajn en La 
Sidloko de la animo jene:  
 "Mia celo ne estis igi la 
animon legitima en esprimoj 
de scienco. La animo estas 
legitima, finpunkto. Ĝi ne 
bezonas va l idumadon. 
Minimume tio estis mia 
percepto kaj tial mi verkis 
libron La Sidloko de la animo 
por dividi la trovitaĵojn, kiuj 
estis plej gravaj por mi. La 
Dancado Wu Lio-Majstroj 
estis dizajnita por malfermi la 
menson kaj, La Sidloko de la 
animo, estas libro dizajnita 
por malfermi la koron." 
 La tria libro de Zukav, 
“Animaj Historioj”13 (2000) 
disponigas ekzemplojn de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Debbie Ford, usona psikologo, 
kies memhelpaj verkoj legiĝas 
kaj instruiĝas tra la mondo en 
granda skalo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
Gary Zukav, usona sprita 
instruisto kun multaj fururverkoj 
Gary Zukav: La Dancantaj Wu Li-
Majstroj 

Verkoj de Zukav kvazaŭ 
sekvas unu la alian laŭ-teme  
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homoj kreantaj "aŭtentan 
potencon". 
 Lia pliposta libro Pensoj 
de la Sidloko de la Animo: 
Meditadoj por Animoj en 
Progreso14 (2001) ofertis 
ĉ iutagajn c i ta ĵojn por 
meditado. 
 
Paraleligo de Personeco 
kun Animo  
 Z u k a v  l a n ĉ a s  l a 
koncepton de la paraleligo de 
personeco kun animo kiel la 
kreado de "aŭtenta potenco". 
Li asertas ke transformo de 
la homaro estas survoje de 
specio, kiu estas limigita al la 
perceptoj de la kvin sensoj, 
evoluas per pluvivado, kaj 
pluvivas per sekvado de 
"ekstera potenco", kiun li 
difinas kiel la kapablon 
manipuli kaj kontroli, al 
specio, kiu ne estas limigita 
al la perceptoj de la kvin 
sensoj, evoluas per kreskado 
spirite, kaj kreskas spirite per 
kreado de aŭtenta potenco. 
Li plue asertas ke tiu 
transformado kunportas la 
novan potencialon de 
aŭtenta potenco kaj ke la 

postkuro por ekstera potenco 
estas do malutila al nia 
evolucio kaj produktas nur 
perforton kaj detruon. 
 Laŭ Zukav, krei aŭtentan 
potencon estas tre persona 
klopodo kiu postulas la 
evoluon de emocia konscio, 
r espondec an  e l ek ton , 
intuicion, kaj fidon je la 
Universo, kiun li priskribas 
kiel "vivanta, saĝa, kaj 
kompatema.”15 Li asertas ke 
ĉiu individuo povas krei 
aŭtentan potencon nur por si 
mem. Li difinas intencon kiel 
"kvaliton de konscio kiu 
infuzas agon", t.e., la kialo aŭ 
instigo por la ago, kaj elekton 
d e  i n t e n c o  k i e l  l a 
"fundamenta kreiva ago", 
kiun ĉiu individuo faras 
kontinue, ĉu senkonscie aŭ 
konscie. Krei aŭtentan 
potencon postulas konscie 
elekti la intencojn, kiuj kreas 
postsekvaĵojn, por kiuj la 
elektanto estas preta akcepti 
respondecon (respondeca 
elekto), kiu postulas emocian 
konscion, kaj kiun intuicio 
povas kunhelpi.  
 

Noto: 
1-Center for Ecoliteracy  
2-The Tao of Physics 
3-The Turning Point 
4-Uncommon Wisdom 
5-The Web of Life 
6-The hidden Connection 
7-The Tao of Physics: An 

Exploration of the Parallels 
Between Modern Physics and 
Eastern Mysticism 

8-Fritjof Capra, intervjuita fare 
de Renee Vebero en la libro 
La Holografia Paradigmo 
(The Holographic Paradigm), 
paĝoj 217-218. 

9-The Dark Side of the Light 
Chasers 

10-The Oprah Winfrey Show 
11-The Seat of the Soul 
12-The Dancing Wu Li Masters 
13-Soul Stories 
14-Thoughts from the Seat of the 

Soul: Meditations for Souls in 
Progress 

15-Zukav, Gary (1989). The Seat 
of the Soul. Simon & Schuster. 
ISBN 0-671-25383-2 

 
  

La fino de la dua parto) 
 

 

  Rakonteto  
 

 Terkulturisto  havis  maljunan  azenon  kiu 
iun  tagon  hazarde  enfalis  senakvan  puton. 
Malfeliĉa viro ju pli klopodis, des pli ne povis 
elputigi la azenon.  
  La  terkulturisto  kaj  aliaj  vilaĝanoj  decidis 
plenigi  la  puton  per  grundo  por  ke  la 
malfeliĉa besto mortu kaj ne plu suferu.   
  Sed ĉiufoje la vilaĝanoj per sitelo enputigis 
la  grundon,  tiam  la  azeno  deskuigis  polvojn 
de sia korpo subpiede kaj kiam tero  iom  jam 
plialtiĝis,  ĝi  staris  sur  tiu  altiĝo.  La  vilaĝanoj 
konstante  daŭrigis  kaj  la  besto  ankaŭ 
superenvenis. Fine la azeno atingis la rondon 
kaj elputiĝis.  

Irana Esperantisto 
bonvenigas viajn 
kontribuojn kiuj 

forte brilos  
en la pagoj ^ 
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Esperanto iĝos integra parto de Android-telefonoj! 

 
 
La poŝtelefonoj kaj tabulkomputiloj kiuj uzas la operacian sistemon               
Android baldaŭ aŭtomate havos Esperantan klavaron. 
La klavaro laŭplane estos integra parto de la versio 4.2 de Android, 
aperonta komence de la jaro 2013.  
Laŭ Jacob Nordfalk, dana programisto kiu grave kontribuis al 
la enkonduko de Esperanto en Android, opinias la decidon grava, 
interalie ĉar Esperanto nun aŭtomate estos videbla en la listo de 
eniglingvoj.... 
La tuta artikolo estas legebla en Libera Folio: 
http://www.liberafolio.org/2012/esperanto-igos-integra-parto-de-android-
telefonoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakob Nordfalk, programisto dana skribis en Google+ je 14 nov 2012 : 
JES! Androjd 4.2 Jelly Bean venis! Kaj ĝi havas Esperanto-klavaron! 
Ĵus publikiĝis la novan version de “Androjd”, kaj en ĝi estas 
la “Esperanto -klavaro”! Jen mi montras foton de ĝi. 
Ĝuste nun estas nur la aparatoj de la marko Nexus 7 (http://
www.android.com/devices/detail/nexus-7)  - malmultekosta kaj aĉetebla 
ĉie en la mondo) kiuj havas Android 4.2.  
Aliaj telefonoj kaj kapablaj aparatoj (ekz. Samsung Galaxy S III) ricevos la 
ĝisdatigon iam en la unua kvarono de 2013. 
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